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CENE IZVAJANJA
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GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 9. redni seji, 7. 12.
2015, na podlagi Predloga cene gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi, ki ga je pripravilo
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o., potrdil cene izvajanja
gospodarske javne službe:
•
•
•

mesečna cena za odvajanje ………………………... 0,2986 EUR/m3,
mesečna cena za čiščenje …………………………......... 0,6765 EUR/m3,
omrežnina odvajanja (mesečna vrednost) ………... 8,5136 EUR,
omrežnina čiščenja (mesečna vrednost) ………...... 9,1855 EUR.

JKP Radlje ob Dravi, d. o. o., je
zaradi uvedbe nove storitve
odvajanja
komunalnih
in
padavinskih odpadnih voda te
čiščenja komunalnih odpadnih
voda (izgradnja čistilne naprave)
pripravilo novi Elaborat o
oblikovanju
cene
izvajanja
storitve odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode.
V skladu z veljavno Uredbo
bo uporabnikom po novem
zaračunana cena odvajanja
komunalnih in padavinskih
odpadnih voda in čiščenja
komunalnih odpadnih voda.
Z novim načinom obračuna po
Uredbi se mora ta obračunati
posebej, glede na dejansko
povzročene stroške.
V elaboratu so novo izračunane
cene naslednjih storitev:
Odvajanje komunalne in padavinske
odpadne vode (do pridobitve
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podatkov vključuje tudi odvajanje
z javnih površin in s streh).
Čiščenje komunalne odpadne
vode (do pridobitve podatkov
vključuje tudi storitve, povezane
z
nepretočnimi
greznicami,
obstoječimi greznicami in MKČN
ter prevzem grezničnih gošč in
blata iz MKČN).
Uporabnikom, ki so priključeni na
čistilno napravo, se bo obračunala
okoljska dajatev v višini 0,0528
EUR/m³ (merjena poraba), tistim,
ki pa niso priključeni na čistilno
napravo, pa se bo obračunala
okoljska dajatev kot do sedaj – po
0,58283 EUR (merjena poraba).
Za vsa vprašanja smo vam na voljo
na številki 051-436-430 (JP KIČ
Radlje, Benjamin Škurnik) in 8871-105 (JKP Radlje ob Dravi, Andrej
Podlesnik).
JP KIČ Radlje, d. o. o.
JKP RADLJE OB DRAVI, D. O. O.

NA PREŠERNOV DAN
V MUZEJ

Koroški pokrajinski muzej, Muzej
Radlje ob Dravi, vas ob slovenskem
kulturnem prazniku, v ponedeljek,
8. februarja, med 9. in 13. uro vabi
na brezplačen ogled muzejskih
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razstav in zbirk v dvorec Radlje
(Koroška cesta 68, Radlje).
Ob 10. uri vabljeni na javno
vodstvo, po razstavah vas bo vodila
kustodinja Alenka Verdinek.
Muzej Radlje

PUSTNO RAJANJE

ZA MALE IN VELIKE MASKE
Na pustno soboto, 6. februarja,
od 14.00 do 15.00 vas vabimo v
prostore MMKC-ja v Radljah na
PUSTNO MASKO TIK PRED ZDAJCI:
poslikava obraza in manjši dodatki,
popravki, čopki, kitke ... za male in
velike puste. Člani DPM Radlje vas
nestrpno pričakujemo s čopiči in
glavniki.
Prav tako pa vas na pustno soboto,
6. februarja, ob 16.00 vabimo
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v dvorano hostla v Radljah na
PUSTNO RAJANJE ZA MALE IN
VELIKE MASKE. Začeli bomo
z norčavim programom, ki ga
ne smete zamuditi, nadaljevali
pa, seveda, s plesom, igrami,
ustvarjanjem
in
pustno
pogostitvijo. Rajali bomo do 18.
ure. Vstopnine ni!
Društvo prijateljev
mladine Radlje

PUSTNO RAJANJE V VUHREDU

Turistično
društvo
Vuhred
organizira pustno rajanje že od leta
1969. Pust veselih in nasmejanih
ust v Vuhred privabi stare in
mlade, pustnih dogodivščin željne
ljudi iz bližnje in daljne okolice.
Tudi letos smo pripravili bogat
program pustnega veseljačenja,

glasbe in plesa. Obiskovalce bomo
okrepčali s krofi in čajem. Pridite,
pripravljamo veliko presenečenj.
Vabimo vas, da se nam pridružite:
V NEDELJO. 7. 2. 2016, OB 14.
URI V KRAJEVNI DVORANI V
VUHREDU.
VSTOP JE PROST.
TD Vuhred

BARVITOST MESTA RADLJE OB DRAVI

( Utrip mesta - življenje ljudi in
njihove poti )
Za kulturni praznik, 8.2.2016,
pripravljamo likovni dogodek v
centru mesta Radlje ob Dravi.
Gre za vrsto ulične umetnosti
oz. kreiranje likovne instalacije v
centru mesta. Namen izdelka je, da
bi z barvitostjo, nevsakdanjostjo in
igrivostjo popestrila vsakodnevne
poti ljudi, saj ljudje v življenju
prehodimo veliko poti, nekatere
večkrat, zato naj bo ta pot znova in
znova prijetna, ter zanimiva.
Izdelek bo izveden kot dogodek

(Happening), kjer bomo risali
poti ljudi v centru mesta in
tako konstruirali črtno likovno
instalacijo. Skupaj bomo tako
postavili izdelek izven zaprtega
razstavnega prostora na ulice
mesta med ljudi. S tem bomo
ljudem omogočili neposredno
doživljanje ustvarjalnega procesa
in jim tako simbolično predstavil
pestrost bivanja v mestu Radlje.
Če ni časa za kulturo, vam bo
kultura tako sama prekrižala pot.. :)
S temi zarisanimi potmi bomo tako
prepletli vsakdanje poti krajanov in

jim z raznimi risarskimi vložki in teksti
poskusili podati različna sporočila.
Tako bomo prekrižali naše poti z
linijami, ki predstavljajo kreativnost,
barvitost, raznolikost, igrivost, in
druge občutke, ki bi nam naj popestrili
vsakdan.
Izdelek bo podrobneje predstavljen
v diplomski nalogi (avtor: Gregor
Pečolar) z naslovom »Koraki do
sodobne risbe« na likovnem oddelku
Pedagoške fakultete v Mariboru pod
mentorstvom red.prof. Petre Varl in
izr.prof.dr. Polone Vidmar.
Vljudno vabljeni za pomoč pri

ustvarjanju izdelka in širjenju veselja,
ter kreativnosti med ljudi.
Zahvaljujemo se vam, da si boste vzeli
čas in bomo tako skupaj popestrili
center mesta, ter na ta način predstavili
še druge aspekte ustvarjalne kulture,
ki je na ta dan še posebej prisotna.
Barvice Vas že čakajo!
Želimo vam čudovit in barvit dan!

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.
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NOVIČKE ZA MLADE

Teden je spet naokoli in pred
nami so Novičke Občine Radlje
ob Dravi, katerim smo mladi
pod rubriko Novičke za MLADE
tokrat dodali nekaj lastnih
vsebin. Novičke za MLADE bodo
kot dodatek Novičkam izhajale
nekajkrat letno, namenjene pa
bodo predvsem mladim. Tukaj
boste našli informacije o novostih
na lokalnem mladinskem nivoju, o
mladinski politiki, prebirali boste
lahko prispevke mladinskih društev
z območja Radelj in izvedeli vse o
prihajajočih dogodkih. Spomnili
vas bomo tudi na roke za oddajo
vlog za štipendijo, na informativne
dneve, maturitetne roke, vpisne
roke ipd. Skratka, mi bomo tukaj za
vas, da nobenemu ne bo nič ušlo!
Tudi mama bo izvedela, do kdaj
moraš oddati seminarsko nalogo za
maturo ... Oprosti, tak´ pač je.

V marenberškem mladinskem
lokalnem svetu spodbujamo
sodelovanje med mladinskimi
organizacijami in mladimi, razvoj
mladinskih aktivnosti, krepitev
vloge mladih v družbenem
dogajanju, spodbujanje aktivnosti
mladih,
krepitev
svobodne,
demokratične družbe in krepitev
mladinske politike. Tako je
sedaj med naše vrste vključenih
11 društev članic: društvo za
razvedrilne
dejavnosti
Ludo,
dekliški pevki zbor Aglaja, KD
Radlje – sekcija MPO, KD Remšnik
– sekcija vokalna skupina, DPM
Dravska dolina, ŠD Radlje – sekcija
NK Radlje, Nova generacija SLS,
PGD Radlje – sekcija mladine,
Športno društvo Marenberg,
Društvo tabornikov Rod srebrne
reke Radlje in Kulturno umetniško
društvo Cantu Massarum.

KOLEDAR ZA MLADE

28. 3.
**

VABILO

Vabimo vas na proslavo ob
kulturnem prazniku, ki bo v
nedeljo, 7. 2. 2016, ob 11.30 v
prostorih OŠ Remšnik.
Na prireditvi sodelujejo: KD
Remšnik, OŠ Remšnik, VS Remšnik.
Veselimo se vašega obiska!
KD Remšnik

ŠALA – IZPIT

“Videti ste zelo živčni,” reče
profesor študentu na izpitu.
“Vas je strah mojih vprašanj?”
“Ne, strah me je mojih odgovorov.”

MISEL
Potovanje, dolgo tisoč kilometrov,
se začne z enim samim korakom.
(Taoistična modrost)

VABIMO VAS NA

PUSTNO RAJANJE
NA DOBRAVI,

ki bo v soboto, 6. 2. 2016 ob 14.00,
na križišču Šubej-Sivčnik.
BOGATE NAGRADE:

 nagrada za najbolj izvirno masko domače izdelave
 nagrada za najboljšo odraslo masko
 nagrada za najboljšo skupinsko masko
 nagrade za vse prisotne otroške maske

OSTALI
8. 2.
9. 2.
14. 2.
8. 3.
10. 3.
25. 3.
27. 3.
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Prešernov dan**
pust
valentinovo
dan žena
dan mučenikov
materinski dan
velika noč**
velikonočni ponedeljek**

Sladkali pa se bomo tudi s slastnimi pustnimi krofi.
Prisrčno vabljeni v čim večjem številu!
KŠTD Dobrava

dela prosti dnevi

DIJAKI

1. 2. – 29. 2. zimski izpitni rok
1. 2. začetek poklicne mature v zimskem izpitnem roku
22. 2.–26. 2. zimske počitnice
4. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

ŠTUDENTI

25. 1.–19. 2. zimsko izpitno obdobje
22. 2. začetek predavanj v letnem semestru

Naše dosedanje delo vključuje tudi
STRATEGIJO ZA MLADE, katere
temeljni cilji so:
•
začrtati
prihodnji
razvoj
mladinskega sektorja v občini
Radlje ob Dravi,
•
določiti vsebino in obseg
ukrepov Občine Radlje ob
Dravi za razvoj mladinskega
sektorja, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz občinskega
proračuna,
•
opredeliti okvirna merila in
cilje za finančno ovrednotenje,
•
opredeliti postopke poročanja
in vrednotenja uresničevanja
programa.

PROJEKTI V PRIHODNOSTI
SMUČANJE

V soboto, 20. 2. 2016, bo MMLS
za vas pripravil enodnevni
paket smučanja z organiziranim
prevozom in kosilom na Kopah!
Vsi entuziasti, rekreativci in
profesionalci, bodite pozorni in
spremljajte našo FB stran, da ne
bo kdo drug zapolnil vašega mesta,
ker bo zagotovo naval. Če vas to ni
prepričalo, naj vam povemo, da bo
tudi after party.

POHOD

Po smučanju bomo za vas pripravili
tudi zimski pohod po domačih
logovih. Ne bomo zahtevali
predznanj iz alpinizma in vrvne
tehnike, saj bo tukaj šlo predvsem
za druženje. Odhod bo iz centra
Radelj, na poti do Kapunarja pa se
nam obetajo postanki. O samem
dogodku vas bomo sproti obveščali
preko naše FB strani.

ZIMSKI STAND UP

Vedno bolj je tudi pri nas popularna
STAND UP KOMEDIJA, s katero se
ukvarja vedno več mladih. Zato
bomo za vas pripravili večer takšne
komedije, na katerem se bomo
nasmejali do solz. Takšni dogodki
so bili v preteklosti v Radljah dobro
obiskani. Po našem mnenju zato,
ker nekateri pravijo, da ime Radlje
izhaja iz slovenskega imena Radila
oz. Rado, ki pomeni »srečen«.
Mogoče pa tudi zato, ker je smeh
pol zdravja?

